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ΚΖΙΗΑ – ΑΣΙΑΓΗΑ
1.ΦΝΕΗΘΙΑΓΗΝ
Γηαπηζηώζεηο:
Τα κέηξα πνπ ζπληζηώληαη παξαθάησ, ζηνρεύνπλ ζηε ζνβαξή κείσζε
κέρξη θαη πιήξε θαηαζηνιή ηεο παξαγσγήο ησλ αζθνζπνξίσλ πνπ
δεκηνπξγνύλ ηηο πξσηνγελείο κνιύλζεηο ηελ εξρόκελε Άλνημε. Λόγσ ηεο
επθνιίαο κεηαθνξάο ησλ αζθνζπνξίσλ κε ηνλ αέξα ζε κεγάιεο
απνζηάζεηο, ηα κέηξα απηά είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά όηαλ
εθαξκόδνληαη ζε όια ηα δελδξνθνκεία κηαο πεξηνρήο.
Νδεγίεο:

Φπη/θά
πξνηόληα:

1. Αθαίξεζε κε θιάδεκα θαη θάςηκν ησλ πξνζβιεκέλσλ από ην
πξνεγνύκελν έηνο βιαζηώλ.
Τεθαζκόο, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε πηώζεο ησλ θύιισλ κε έλα
θαηάιιειν κπθεηνθηόλν ζε ιίγν απμεκέλε δόζε, εκπνδίδεη ην
ζρεκαηηζκό πεξηζεθίσλ θαη ηελ παξαγσγή αζθνζπνξίσλ.
ή
2. Ππγθέληξσζε θαη θάςηκν ή παξάρσκα ησλ θύιισλ ησλ
δέλδξσλ (όπνπ είλαη δπλαηόλ) , κόιηο νινθιεξσζεί ε πηώζε
ηνπο ή ςεθαζκόο κε δηάιπκα νπξίαο ζηα πεζκέλα θύιια.
Μπνξεί επίζεο λα γίλεη ςεθαζκόο ησλ δέλδξσλ κε ζθεπάζκαηα νπξίαο,
ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηώζεο ησλ θύιισλ, πνπ επλνεί ηελ κεηέπεηηα
απνζύλζεζε ηνπο ζην έδαθνο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε λα δνζεί
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζθεύαζκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα ηελ
απνθπγή δεκηνπξγίαο ηνμηθόηεηαο .
Βιέπε πξνεγνύκελα δειηία.

2.ΒΑΘΡΖΟΗΑΘΝ ΘΑΤΗΚΝ
Νδεγίεο :
- Απζηεξό θιάδεκα ησλ πξνζβεβιεκέλσλ δέλδξσλ, κε αθαίξεζε
όισλ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηκεκάησλ καδί κε αξθεηό ηκήκα πγηνύο
ηζηνύ 20-30 εθ. γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κνιύζκαηνο. Ρα
πξνζβεβιεκέλα ηκήκαηα λα θαίγνληαη, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα έρνπκε
δηαζπνξά ηνπ βαθηεξίνπ.
- Μεξίδσκα θαη θάςηκν όισλ ησλ έληνλα πξνζβεβιεκέλσλ δέλδξσλ
(πξνζβνιή ηνπ θνξκνύ ή ησλ βξαρηόλσλ ζε απόζηαζε κηθξόηεξε
από 50 εθαη. από ηνλ θνξκό).
- Όπνπ ππάξρνπλ έιθε λα θαζαξηζηνύλ κέρξη λα βξεζεί πγηέο μύιν,
ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη επάιεηςε κε Φνζεηύι-αι θαη από πάλσ άζπξε
κπνγηά.
►

- Πεκάδεκα κε θνξδέια ησλ δέλδξσλ πνπ παξνπζίαζαλ ζπκπηώκαηα
θαη όηαλ θιαδεπηνύλ (ηέινο ρεηκώλα) λα κείλνπλ ηειεπηαία.
- Θαηά ην θιάδεκα ή θαζαξηζκό ησλ δέλδξσλ, ηα εξγαιεία λα
απνιπκαίλνληαη ζπλερώο κε εκβάπηηζε ζε νηλόπλεπκα ή δηάιπκα
θνξκόιεο 5%.
Άκεζε επέκβαζε κε ραιθνύρν ζθεύαζκα ζε όια ηα θηήκαηα (θαη ζε
εθείλα πνπ δελ έρνπλ εκθαληζηεί ζπκπηώκαηα).
3.ΤΙΙΑ (ΑΣΙΑΓΗΑ)
Νδεγίεο :
Λα γίλεη επηκειεκέλνο ςεθαζκόο ζηελ έλαξμε ηεο πηώζεο ησλ
θύιισλ. Ν ςεθαζκόο λα γίλεη κηα δεζηή ειηόινπζηε κέξα, κε θαιή
δηαβξνρή ησλ δέλδξσλ.
Φπη/θά
πξντόληα:
4. ΠΔΕΗΑ
Νδεγίεο :

Φπη/θά
πξντόληα:

Γειηακεζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, Λάκδα Σπαινζξίλ, Χισξππξηθόο κεζύι.

Νη πξνζβνιέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζην θνξκό θαη ζηε βάζε ησλ
βξαρηόλσλ ησλ δέλδξσλ. Ζ επάιεηςε ηνπ θνξκνύ κε ρξεζηκνπνηεκέλα
ιάδηα κεραλήο απηνθηλήηνπ πξνθαιεί αζθπμία ζηηο ππάξρνπζεο
πξνλύκθεο. Κπνξεί λα γίλεη επέκβαζε ζηα ηκήκαηα πξνζβνιώλ, κε
ζθνπό ηελ ζαλάησζε ησλ πξνλπκθώλ ηνπ εληόκνπ.
Δγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα γηα Σέδηα.

5. ΕΔΕΔΟΑ
Νδεγίεο :
- Αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ θαη
βξαρηόλσλ (ε πξνζβνιή θαίλεηαη από ηα πεξηηηώκαηα ησλ πξνλπκθώλ)
- Θαλάησζε ησλ πξνλπκθώλ κεραληθά (κε ρξήζε ζύξκαηνο).
Ζ επέκβαζε ελαληίνλ ηεο ςύιιαο κπνξεί λα κεηώζεη ηηο ππάξρνπζεο
πξνλύκθεο ηνπ εληόκνπ.
Φπη/θά
Γειηακεζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, Χισξππξηθόο.
πξντόληα:
6.ΘΑΟΞΝΘΑΤΑ
Νδεγίεο :
-Απνκάθξπλζε θαη θαηαζηξνθή θαξπώλ πνπ κέλνπλ ζηνλ νπσξώλα
κεηά ηε ζπγθνκηδή.
-Ρνπνζέηεζε θνκκαηηώλ θπκαηνεηδνύο ραξηηνύ γύξσ από ηνπο θνξκνύο
αξθεηώλ δέλδξσλ ηνπ νπσξώλα θαη θαηαζηξνθή ηνπο ζηελ ζπλέρεηα,
γηα ηελ ζαλάησζε ησλ πξνλπκθώλ πξηλ λπκθσζνύλ.
7. ΑΛΘΝΛΝΚΝΠ
Νδεγίεο :
Ππλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε κε ηα ππόινηπα έληνκα.
Φπη/θά
Γειηακεζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, Χισξππξηθόο .
πξντόληα:
ΠΖΚΔΗΥΠΖ:
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr)
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